ﻫل تعﻄلﺖ ﺣياتﻚ بسبب القابلية لﻺﺻابات النﻔسية أو اإلدمان؟ ﻫل تبحﺚ عن الدعﻢ واألمل
واملساعدة العملية؟ مؤسسة ليسرت ) (Listerتقدم لﻚ الدعﻢ يف ﻃريقﻚ إﱃ التعايف ﺣتﻰ تتمكن من
القيام بﺸؤونﻚ بنﻔسﻚ من جديد.

تقدم مؤسسة ليسرت التوجيه ،وإذا لزم األمر ،تقدم أيﻀا مكان للسكن .يقوم
املوﻇﻔون املتخصصون بتحديد نوعية التوجيه وﺻياﻏته معﻚ ومﻊ عﻼقاتﻚ
وشبكتﻚ .يعتمد مدى كﺜاﻓة ﻫﺬا التوجيه عىل ما ﻫو مﻄلوب .يف ﻃريقة
العمل التﻲ ننﻬجﻬا ،نستخدم أيﻀا معرﻓة الخﱪاء التجريبية املدربﻦﻴ وقوة
تﺄﺛﺮﻴﻫﻢ .نستمر ﺣتﻰ تتمكن من متابعة السﺮﻴ يف ﺣياتﻚ بدوننا .لدينا ﺛقة يف
قدراتﻚ الخاﺻة!

كل واﺣد منا يﻔﻀل أن يكون راﺿيا عن ﺣياته ويحقﻖ أﺣﻼمه ورﻏباته .كل
واﺣد منا يريد أن يكون له دور يف الحياة .يف بعﺾ األﺣيان ﻻ يعمل ﻫﺬا
الدور لبعﺾ الوقﺖ .ﺣياتﻚ قاسية وتعﻄلﺖ .ليﺲ بﺈمكانﻚ الخروج من
ﻫﺬه الحالة بنﻔسﻚ ،وﻻ ﺣتﻰ باألشخاص من ﺣولﻚ .القابلية لﻺﺻابات
النﻔسية ﻤﺗنعﻚ من اتخاذ الخﻄوة التالية .عندﻫا تبحﺚ عن شخﺺ يريد
الوقوف بجنبﻚ ويساعدك عىل إعادة ﺣياتﻚ إﱃ املسار الصحيﺢ.

برات وتخصصات نوعية ملؤسسة ليسرت

مؤسسة ليسرت متخصصة يف دعم أشخاص يعانون من مشاكل رعائية معقدة
يف مجال الطب النفيس واإلدمان .ميكن التفكري عىل سبيل املثال يف مرض
التوحد وانفصام الشخصية وحاالت نفسية حادة ومشاكل متعلقة بالطب
الرشعي وشباب يعانون من الذهان (مساكن  ) ABCومشاكل إدمان مزمنة.
عند دعم مجموعات الزبائن هذه ،نعمل مع معالجني مبؤسسات متخصصة
مثل مؤسسة  Altrechtومؤسسة  Jellinekوعيادة Van der Hoeven kliniek
وآخرين.

مجال العمل بالنسبة لنا

نحن نعمل يف بلديات أوتريخت ونيوخاين وهاوتن وأيسلستاين ولوبيك
وفايفهرينالندن .تشغل مؤسسة ليسرت  720موظفا يقدمون الدعم ملا يقرب
من  1600زبون يف مسريتهم إىل التعايف واالنتعاش.

مكتب ليسرت املركزي

Furkaplateau 15, 3524 ZH Utrecht
الهاتف030-2361070 :

رقم
رقم الفاكس030-2361099 :
عنوان الربيد اإللكرتوينInfo@lister.nl :
املوقعwww.Lister.nl :

التسجيل للحصول عىل الرعاية

ميكن العثور عىل موقعنا عىل اإلنرتنت www.lister.nl :عىل معلومات حول
التسجيل للحصول عىل الرعاية املقدمة من مؤسسة ليسرت .إذا كانت لديك
أي أسئلة حول الرعاية املقدمة من مؤسسة ليسرت أو إذا كانت لديك أي
أسئلة حول طلب الحصول عىل الرعاية ،ميكنك أيضا االتصال بفريق "خدمة
الباب الرئييس" ملؤسسة ليسرت .الفريق رهن اإلشارة الستقبال أسئلتكم
وطلباتكم يف أيام العمل بني الساعة  9صباحا والساعة  1بعد الظهر.
رقم الهاتف030-2361095 :
عنوان الربيد اإللكرتوينvoordeur@lister.nl :

التوجيه املقدم من قبلنا

تقدم مؤسسة ليسرت خدمات التوجيه يف املنزل و"السكن والرعاية معا"
لألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  18عاما فام فوق والذين يعانون من
القابلية لإلصابات النفسية و/أو من مشكلة اإلدمان ولديهم طلبات الرعاية يف
مجال العيش والسكن .يهدف التوجيه املقدم من قبلنا إىل زيادة نشاطك
وحيويتك (مجددا) .أنت تقرر كيف تريد تشكيل حياتك اليومية ،ونحن
ندعمك يف ذلك .نرشك يف هذه العملية األشخاص الذين يهمونك واألنشطة
التي تهمك .أهدافك الشخصية هي نقطة االنطالق يف خطة التوجيه الخاصة
بك .بهذه الطريقة تنمو نحو عيش وسكن مريح وممتع يف املجتمع قدر
اإلمكان ،بحيث تتوىل (مع آخرين) االهتامم واالعتناء بالقابلية لإلصابات
لديك.

التوجيه عندك يف املنزل

التوجيه املتنقل يعني أنك تحصل عىل الدعم من مؤسسة ليسرت عندك يف
منزلك الخاص .تتفق مع املرشف عىل التوجيه عىل املجاالت التي ترغب يف
تطويرها وعدد مرات تلقي هذا التوجيه وما هو نوع الدعم الذي تحتاجه
لهذا الغرض .ميكن أن تتفاوت كثافة االتصال بينك وبني املرشف عىل التوجيه
من مرتني يف األسبوع إىل عدة مرات يف اليوم.

السكن والرعاية معا

يسمى هذا النوع أيضا السكن املحمية أو اإلقامة .هذا النوع خاص لألشخاص
الذين يعانون من مشاكل طويلة األجل ومعقدة ،والذين ما زالوا بحاجة إىل
مساعدة للسكن بشكل مستقل .تحتاج إىل قرب الرعاية (املخطط لها وغري
املخطط لها) منك والدعم يف أجزاء مختلفة من حياتك .تعمل مع املرشف
عىل التوجيه من أجل تحقيق مزيد من االستقالل وتزيد من إمكانياتك يف
مجاالت مختلفة مثل السكن واألنشطة وإعطاء معنى للحياة واالتصاالت
االجتامعية.

اإلرشاد األرسي

ميكن أيضا أن يكون للقابلية لإلصابات النفسية ألحد األقارب تأثري كبري عىل
بيئته أو بيئتها .لهذا قد يكون أحد أفراد أرسة هذا الشخص املعاين أو قريب
من أقربائه أحيانا محتاجا إىل مساعدة أو دعم لنفسه .من املهم أن يظل
األقارب مستمرين عىل الرغم من التعب واملشاق ،وإذا لزم األمر وهناك
رغبة ،يف تنمية حيوية الشخص املعاين ونشاطه .اإلرشاد األرسي مفيد يف هذا
املجال .يف مؤسسة ليسرت يقدم خبري تجربة ومدرب يف اإلرشاد األرسي خدمات
اإلرشاد األرسي .مدرب اإلرشاد األرسي وخبري تجربة اإلرشاد األرسي ليس
لديهام تصور عن ملف الزبون وال عن خلفيته .هذا يك يتم التواصل واالتصال
بأقارب الشخص املعاين بشكل مستقل متاما وغري متحيز.

